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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, maka perkembangan 

teknologi informasi semakin terpacu. Jika dahulu orang – orang hanya dapat 

berkomunikasi menggunakan surat tetapi sekarang tidak hanya surat yang dapat 

dijadikan alat komunikasi terlebih setelah ditemukannya telepon, handphone dan 

lain sebagainya. Beberapa tahun terakhir komunikasi yang sering digunakan adalah 

menggunakan sarana internet. Berbicara mengenai internet tentu tidak dapat 

dilepaskan dari sistem jaringan komputer. Perubahan informasi yang begitu cepat 

dapat diterima melalui internet. Dengan adanya jaringan pada komputer maka 

sangat dimungkinkan untuk terjadinya komunikasi antara satu komputer dengan 

komputer yang lainnya dalam waktu yang bersamaan, secara cepat dan efisien. 

Penerapan jaringan komputer kini sudah merambah ke berbagai bidang termasuk 

untuk keperluan pendidikan.  

  Bagi dunia pendidikan informasi dan ilmu pengetahuan merupakan hal 

yang sangat penting untuk diketahui. Maka dengan itu Sekolah Tinggi Pariwisata 

Ampta Yogyakarta memberikan fasilitas internet yang ada didalam laboratorium. 

Jumlah komputer pada laboratorium komputer pada Sekolah Tinggi Pariwisata 

Ampta Yogyakarta sebanyak 70 komputer klien dan satu komputer server. 

Bandwidth yang dialokasikan sebanyak 1Mbps. Dengan jumlah total bandwidth 

sebesar 30 Mbps, jika seluruh komputer digunakan untuk mengakses internet maka 

akan terjadi kelambatan akses internet jika semua mengakses internet dengan 

kegiatan berbeda-beda seperti mendownload, streaming dan upload. 
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  Hal inilah yang membuat penulis untuk melakukan analisa terhadap 

jaringan komputer pada Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta. Penulis pun 

menuliskan hasil analisa sebagai laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul 

“Analisa Traffic Internet pada Jaringan Local Area Network Sekolah Tinggi 

Pariwisata Ampta Yogyakarta”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis mempersempit pokok permasalahan. Permasalahannya adalah “Apakah 

jumlah bandwidth yang tersedia telah sesuai terhadap penggunaan internet pada 

Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta”.  

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti dapat menyimpulkan untuk 

ruang lingkup aplikasi yang akan dibuat sebagai berikut : 

1. Menganalisa Traffic Jaringan Local Area Networking (LAN).Pengujian dan 

analisa menggunakan perangkat lunak perangkat lunak MRTG ( Multi Router 

Traffic Grapher ). 

2. Pembatasan bandwith di setiap pengguna 

3. Analisa penggunaan bandwidth perhari, minggu dan bulan. 

4. Pengujian menggunakan sistem operasi windows. 

5. Pengaturan bandwith untuk setiap access point. 

6. Waktu yang dipergunakan untuk analisa adalah 1 bulan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui laju perubahan upload dan download. 

2. Mampu mengetahui kecepatan traffic pada pengiriman paket. 

3. Mampu mengetahui keterhubungan komputer satu dengan lainnya. 

4. Mampu memberikan laporan secara terpadu untuk analisis data trafik pada 

jaringan Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta. 

5. Memeriksa korelasi antara tiga variabel yaitu ping, download upload . 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian di Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta 

Yogyakarta sebagai berikut : 

1. Sebagai tolak ukur baik buruknya manajemen traffic internet pada Sekolah 

Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta. , 

2. Untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada pada traffic internet  

Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta. 


